II KONKURS PIOSENKI
„TU W ZANIE ZACZYNAŁ WOJTEK MŁYNARSKI”
REGULAMIN KONKURSU
I

ORGANIZATOR

1. Organizatorem II Konkursu Piosenki „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”, dalej zwanym Konkursem, jest
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
Tomasza Zana w Pruszkowie, dalej Towarzystwo Absolwentów Zana.
2. Konkurs organizowany jest przy współudziale LO im. T. Zana w Pruszkowie oraz Fundacji im. Wojciecha
Młynarskiego.

II

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczących się w szkołach powiatu pruszkowskiego w kategoriach
wiekowych:

III

uczniowie szkół podstawowych ( klasy I – III).

1.

Kategoria I:

2.

Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VIII).

3.

Kategoria III: uczniowie szkół średnich.

CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja twórczości Wojtka Młynarskiego oraz twórczości własnej
uczestników Konkursu inspirowanej twórczością Wojtka Młynarskiego.
2. Towarzystwo Absolwentów Zana podejmuje działania inspirujące twórczość młodych artystów, rozbudza
zainteresowania piosenką literacką, umożliwia prezentowanie twórczości własnej, zachęca do sięgania po
dzieła wybitnego autora tekstów Wojtka Młynarskiego.

IV

REPERTUAR
Każdy uczestnik w Konkursie może zaprezentować własną interpretację piosenki Wojtka Młynarskiego - tekst
zgodny z oryginałem.

V

HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie zgłoszeń (Formularz zgłoszeniowy i nagranie): od 23 września do 16 października.
2. Ocena wykonań i wyłonienie laureatów: 28 – 30 października.
3. Koncert laureatów Konkursu: 10 listopada godz. 13,00
(Organizator może dokonać zmiany terminu i miejsca, w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

VI

OCENA

1. Oceny wykonań utworów dokona Komisja Konkursowa powołana przez: Towarzystwo Absolwentów Zana, LO
im. T. Zana w Pruszkowie oraz Fundację im. Wojciecha Młynarskiego, na podstawie wysłanych drogą
elektroniczną nagrań.
2. Komisja Konkursowa oceniając wykonanie piosenek kierować się będzie przede wszystkim oryginalnością i
walorami artystycznymi.

VII

NAGRODY

1. Komisja Konkursowa przyzna po jednej nagrodzie w każdej kategorii wiekowej.
2. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę główną. Laureat Konkursu wyróżniony Nagrodą Główną
wyłoniony zostanie ze zdobywców nagród we wszystkich kategoriach.
3. Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania nagrody w dowolnej kategorii z powodu braku uczestników
lub niskiego poziomu wykonań w tej kategorii.
4. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia według własnego uznania.
5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu.

VIII

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Warunkami udziału w Konkursie są:
a) skuteczne dokonanie zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym oraz przekazanie nagrania z
wykonaniem utworu drogą elektroniczną,
b) dokonanie zgłoszenia w terminie przewidzianym w Regulaminie,
c) spełnienie warunków wiekowych.
2. Zgłoszenia przekazywać można wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zan.pruszkow.pl.
3. Regulamin Konkursu i Formularz zgłoszeniowy do Konkursu dostępne są na stronach:
LO im. T Zana w Pruszkowie: http//zan.pruszkow.pl oraz Towarzystwa Absolwentów Zana: http//zan.org.pl
4. Informacja dotycząca terminu i miejsca Koncertu Laureatów zostanie przekazana laureatom Konkursu na
adresy kontaktowe oraz ogłoszona na stronach internetowych Liceum i Towarzystwa.
5. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu.
6. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów udziału w Konkursie, poniesionych przez uczestników.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora z nagrań zgłoszonych do Konkursu i
zarejestrowanych w trakcie Koncertu Laureatów oraz zdjęć z Koncertu Laureatów.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i występy finałowe odbędą się w dniu 10 listopada 2020 r.
w trakcie Koncertu Laureatów. W zależności od rozwoju sytuacji Koncert Laureatów może być przesunięty lub
odwołany. W tej sytuacji występy Laureatów zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Szkoły i
Towarzystwa. A nagrody zostaną przekazane Laureatom indywidualnie.
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